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Індивідуальний профайлінг

Індивідуальний профайлінг

Додаткова пропозиція

Ваші позитивні риси є ваш потенціал

По бажанню ми пропонуємо вам допомогу в
вирішенні індивідуальних проблем. В разі виникнення проблем з влаштуванням дітей в садочки
та школи, ми з радістю допоможемо вам.

Ви шукаєте роботу і запитуєте

Інформація про умови прийняття

Ми допоможемо вам знайти свій особистий
шлях і розповімо вам про ваші професійні
можливості, враховуючи вашу особисту
ситуацію. В процесі нашої співпраці ми виявимо ваші найкращі професійні якості, які
будуть вашим потенціалом на ринку праці.
Наша ціль – продемонструвати ваші сильні
професійні якості в процесі пошуку роботи.

Цільова группа
Клієнти, які хочуть знайти свої актуальні
можливості на ринку праці та активно використовувати їх в процесі пошуку роботи.

Другий етап: допомога в пошуку роботи
• Інформація про ринок праці ти можливості пошуку роботи
• Стратегія самомаркетингу та альтернативні форми пошуку роботи
• Створення письмового резюме та реєстрація резюме в реєстрі біржи праці
• Індивідуальна підготовка до співбесіди
Всі результати, висновки та побажання,
зроблені за час нашої співпраці, будуть з
вами обговорені, оформлені та передані
на біржу праці.

Початок та тривалість: Початок даного проекту
ми обговоримо з вами особисто. Консультації
будуть проходити 2 рази на тиждень по 2 години
і продовжуватимуться максимально 4 тижні. За
цей час ми пропонуємо вам 24 консультації.
Час для прийняття участі: Час для прийняття
участі буде узгоджений з вами індивідуально.

Дістатися до
нашого навчального
центру ви можете пішки
від автобусної зупинки
Marienplatz, або від
вокзалу Rheydt.

Навчальний центр: Odenkirchener Str. 28
41236 Mönchengladbach
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Педагогічний підхід
Щоб виявити ваші найкращі професійні
якості, ми пропонуємо вам індивідуальні
консультації. На протязі 4 тижнів проводиться 24 консультації. В цей час першим етапом відбувається виявлення ваших якостей,
а в другому етапі ми активно допомагаємо
вам знайти роботу.

Folgen Sie uns: faktumblog.de
facebook.com/faktumgmbh
Faktum. Für Ihre Zukunft.
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вирішити цю проблему?

Limiten

мієте, що повинні самі активно

В індивідуальній співбесіді ми розповімо вам
про умови прийняття участі в нашому проекті. Більше інформації ви можете отримати
по телефону 02166 128 300, або на сайті
www.faktum-gmbh.de
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Перший етап: виявлення якостей
• Виявлення найкращих якостей
• Підбір сфери діяльності
• Підбір альтернативних сфер діяльності
• Розробка реалістичної самооцінки
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